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 1الصفحة 
 

  وصف البرنامج األكادیمي        
  

ة             تعلم المتوقع ات ال یوفر وصف البرنامج األكادیمي ھذا  ایجازًا مقتضیًا ألھم خصائص البرنامج ومخرج
صوى من الفرص المتاحة                تفادة الق ق االس د حق ان ق ا إذا ك ًا عم ا مبرھن ب تحقیقھ صاحبھ  . من الطال وی

  البرنامجوصف لكل مقرر ضمن

  

 جامعة تكریت / وزارة التعلیم العالي العراقیة المؤسسة التعلیمیة .1

 جامعة تكریت/ كلیة الھندسة  المركز  / القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 ھندسة كیمیاویة المھني 

 . ھندسة كیمیاویة  و ماجستیربكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي أخرى /مقررات /وي سن

 الدراسة النظریة والعملیة  المعتمد  برنامج االعتماد .6

 والمكتبة صناعیةالمنشاءات العلمیة الى السفرات المختبرات وال المؤثرات الخارجیة األخرى  .7
 واالنترنیت

  20/7/2016 تاریخ إعداد الوصف  .8

  أھداف البرنامج األكادیمي -9
  
  .لكیمیاویة ومایتعلق بھا من معاییر محلیة واقلیمیة ودولیة  الھندسة ا معرفة وفھم -1

ة                    -2 ات المعالج وم األساسیة  لعملی ن العل دد م ة لع ة والعملی ب النظری ین بالجوان وا ملم سم لیكون ة الق تأھیل طلب
   .كدراسة عملیات الفصل المیكانیكي وعملیات المزج واالستخالصالفیزیائیة  

صیة مت  -3 ورة شخ ى بل ل عل د   العم ھ بع ا یؤھل اعي بم افي واالجتم وعي الثق ویر ال الل تط ن خ ب م زة للطال می
  الفعالة في خدمة مجتمعھاالتخرج من المساھمة 

ن التخصص     -4 ة م ع تطویر   ) ماجستیر (  العمل على إیجاد بیئة علمیة مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالی م
  .قابلیتھم في المجال البحثي 

 . یثة وتعریف المشكالت التي تحتاج إلى المزید من البحث العلمي المعمق البحث في المواضیع الحد-5

  
  
 
  



   
 

 2الصفحة 
 

 
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم -10
  

 االھداف المعرفیة    - أ
 

   الكیمیاویة للھندسة والمھاري الفكري للالطار والفھم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكین  - 1/أ    
  . الھندسة مھنة الخالقیات والفھم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكین  -2/أ    
   .  الھندسیة العمل لمواقع والفھم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكین  -3/أ      

   األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج –ب 
  

  . رة المشاریعالقابلیة على اداب المرتبطة المشاكل حل من الطلبة تمكین  – 1ب 
  .  في موقع العمل و احتواء االزمة المرتبطة المشاكل حل على الطلبة تمكین – 2ب 
  .    العمل كفریق - 3ب 

 
  طرائق التعلیم والتعلم  
  

ة   اإلضافیة  والمواضیع  باألساسیات  الطلبة  تزوید   -1  یم  بمخرجات  المتعلق سابقة  التعل ارات  ال  لحل  للمھ
 .. نظریة محاضرات لخال من العملیة المشاكل

  . العلمیة المختبرات في العملي المستوى على نظریًا المدروسة المواضیع تطبیق  -2
  . نقاشیة حلقات باجراء الدروس خالل الطلبة من الطلب  -3

 
  طرائق التقییم      

  
 ) .النھائیة / الفصلیة / الیومیة ( االمتحانات النظریة  - 1

  
  ) .النھائیة / الفصلیة  / الیومیة( االمتحانات العملیة  - 2
 . الدراسیة للمواضیع المنافسة ألسئلة مشاركة درجات - 3
 .الحضور وااللتزام  - 4
 . درجات الواجبات البیتیة  - 5
 

  . األھداف الوجدانیة والقیمیة - ج     
           

  .قیام بواجباتھ في موقع العمل بانصاف و بدافع مھني  
 

  طرائق التعلیم والتعلم 

 . ریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدةعن ط/ نظري - 1
 .عن طریق تطبیق النظري في المختبرات / عملي  - 2

 

  
  طرائق التقییم 

  .   الیومیة االمتحانات - 1
 .االمتحانات الفصلیة والنھائیة  - 2
 .المشاركة الیومیة والحضور  - 3
  .درجات للواجبات الیومیة  - 4
 



   
 

 3الصفحة 
 

  
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي(المنقولة التأھیلیة المھارات العامة و-د 
  

  . اعداد خریجین مؤھلین للتعامل مع المختبرات واالجھزة الحدیثة-1د
  . تأھیل طالب الجتیاز اختبارات مھنیة من  جھات محلیة او اجنبیة-2د
    تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج -3د
  

   والتعلم طرائق التعلیم
  
 .محاضرات نظریة لفھم اساسیات المادة  - 1
 .محاضرات عملیة في المختبرات  - 2
  .حلقات نقاشیة  - 3
  

  طرائق التقییم 
  

  .امتحانات یومیة وفصلیة وشھریة ودرجات الواجب البیتي والمشاركة الیومیة والحضور 
  
  

  بنیة البرنامج   11

ة            الساعات المعتمدة المرحل
 الدراسیة 

 قرر أو المساقاسم الم  رمز المقرر أو المساق
     عملي        نظري 
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    .التخطیط للتطور الشخصي - 12
  

ة لإلطالع                 ذلك حث الطلب ات نقاشیة وك تنمیة القدرات لدى الطلبة في البحث من خالل مطالبة الطلبة لعمل حلق
  .على المصادر والكتب والنت كمصدر للمعلومات اضافة الى الواجب البیتي

 



   
 

 4الصفحة 
 

 )المعھد األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو عوض(عیار القبول  م- 13
  

 .  العراقیة  والبحث العلميرة التعلیم العاليحسب متطلبات وزا/ مركزي 
  
 

  أھم مصادر المعلومات عن البرنامج - 14

 .المكتبة المركزیة في الجامعة ومكتبة الكلیة     -1

  .شبكة المعلومات االنترنیت    -2

  .تجارب الجامعات العربیة والعالمیة    -3

  .المناھج الدراسیة الحالیة    -4

 
  



   
  5الصفحة  

  

  

  جمخطط مھارات المنھ

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

داف  ة یالمعرفاألھداف  ةالمھاراتاألھ  ی
  برنامج الخاصة بال

ة   داف الوجدانی األھ
 والقیمیة 

ة المھ ارات العام
ة  ةوالتأھیلی  (المنقول

رى   ارات األخ المھ
ف      ة التوظی المتعلقة بقابلی

 )والتطور الشخصي

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                        
                   

CH 144 
 

Unit 
Operation 

 الرابعة  √ √ √    √  √ √ √  √ √ √ اساسي

                   



   
  6الصفحة  

  موذج وصف المقررن

  

  

  

 جامعة تكریت / وزارة التعلیم العالي العراقیة المؤسسة التعلیمیة .1

  ةقسم الھندسة الكیمیاوی / كلیة الھندسة   المركز / القسم العلمي  .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

 عملي و نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة السنة/ الفصل  .5

  ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 20/7/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
  
  . معرفة وفھم  الھندسة الكیمیاویة ومایتعلق بھا من معاییر محلیة واقلیمیة ودولیة -1

ات المعالجة                    -2 یة  لعملی وم األساس ن العل دد م ة لع ة والعملی ب النظری ین بالجوان وا ملم سم لیكون ة الق تأھیل طلب
   الفصل المیكانیكي وعملیات المزج واالستخالص     كدراسة عملیاتالفیزیائیة  

د     -3 ھ بع ا یؤھل اعي بم افي واالجتم وعي الثق ویر ال الل تط ن خ ب م زة للطال صیة متمی ورة شخ ى بل ل عل العم
  التخرج من المساھمة االفعالة في خدمة مجتمعھ

ن التخ    -4 ة م ستیر (صص   العمل على إیجاد بیئة علمیة مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالی ع تطویر   ) ماج م
  .قابلیتھم في المجال البحثي 

 .  البحث في المواضیع الحدیثة وتعریف المشكالت التي تحتاج إلى المزید من البحث العلمي المعمق-5

  وصف المقرر

ا           ب تحقیقھ ة من الطال تعلم المتوقع رر ومخرجات ال یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المق
ن فرص        صوى م تفادة الق تعلم  مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االس ف      . المتاحة ال ین وص ا وب ربط بینھ ن ال د م  والب

 ؛.البرنامج



   
  7الصفحة  

 

  وطرائق التعلیم والتعلم والتقییمات المقررمخرج .10

  األھداف المعرفیة  - أ
   

ى  -1أ ة عل ل الطلب ر   تأھی ة وط دات الھندس م الوح ة    فھ ل المعالج ام قب واد الخ ة للم ة الفیزیائی ق المعالج
   .الكیمیائیة 

  . استخدام برامج ھندسیة  علمیة  لمحاكاة الواقع العملي افتراضیا -2أ
  حل المشكالت الھندسیة باستخدام الحاسوب -3أ
  

   . الخاصة بالمقرریةالمھاراتاألھداف   -ب 
  .ندسیة  تطویر الواقع الصناعي من خالل برامج ھ– 1ب
  . تشخیص العیوب  ومعالجتھا - 2ب
  . القدرة على احتواء الالزمة في موقع العمل ومعالجتھا بسرعة - 3ب
 العمل كفریق    -4ب

      طرائق التعلیم والتعلم 
  محاضرات نظریة  لفھم اساسیات المادة. 
 مختبرات علمیة لتطبیق المادة المادة النظریة. 
 حدیثة لتوضیح المادة) ناتعارضة بیا( استخدام اجھزة . 
  

 
      طرائق التقییم 

  .امتحانات یومیة - 1

  . امتحانات فصلیة ونھائیة-2

  . المشاركة الیومیة و الحضور -3
  . درجات للواجبات البیتیة -4

 
   األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

    .  قیام بواجیاتھ في موقع العمل بانصاف و بدافع مھني 

  التعلیم والتعلم     طرائق

  محاضرات نظریة  لفھم اساسیات المادة. 
 مختبرات علمیة لتطبیق المادة النظریة. 
 حدیثة لتوضیح المادة) عارضة بیانات( استخدام اجھزة . 

 حلقات نقاشیة



   
  8الصفحة  

  

  

     طرائق التقییم

  . امتحانات یومیة -1

  . امتحانات فصلیة ونھائیة -2

  . المشاركة الیومیة والحضور -3

  . درجات للواجبات البیتیة -4

ة  -د  ة المنقول ة والتأھیلی ارات العام ور  (  المھ ف والتط ة التوظی ة بقابلی ارات األخرى المتعلق المھ
  ).الشخصي 

  . اعداد خریجین مؤھلین للتعامل مع المختبرات واالجھزة الحدیثة-1د
  . تأھیل طالب الجتیاز اختبارات مھنیة من  جھات محلیة او اجنبیة-2د
  .حث او تشجیع  الطلبة على القراءة بعد التخرج -3د

  

  بنیة المقرر -11

ات   الساعات  االسبوع مخرج
تعلم  ال

  المطلوبة

دة  م الوح أو / اس
  الموضوع

  طریقة التقییم  طریقة التعلیم

30  90    Unit Operation  االمتحانات عملي+ نظري  

            

            

            

   البنیة التحتیة -12

 ,.Coulson J.D. & Richardson J.F   المقررة المطلوبةـ الكتب1
Chemical Engineering, Vol. II, ELBS, 
Pergamon  

ا                   ى بھ ي یوص ع الت ب والمراج ـ الكت ا
  ....  ),التقاریر , المجالت العلمیة ( 

McCabe W.L., Smith J.C. & Harriott 
P., Unit Operations in chemical 



   
  9الصفحة  

  

  

Engineering, McGraw Hill  

   www. unit operation .com  مواقع االنترنیت, ب ـ المراجع االلكترونیة
  

   خطة تطویر المقرر الدراسي -13 

  واالھلیة الحكومیة المشاریع الى والمیدانیة الحقلیة الزیارات زیادة -1
  الجامعة في المركزیة والمكتبة الكلیة مكتبة زیارة على الحث -2
   . الصناعیة المنشأت في الصیفي التدریب من االستفادة على طلبةال حث -3
     .التخرج ومشاریع البحثیة بالمشاریع االرتقاء -4

  


